CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Str. Matei Basarab, nr. 66, Municipiul Câmpulung
Tel: 0248531890; Fax: 0248513519
Judeţul Argeş, România
C.F 15640474

Nr. 3923 / 04.10.2018
ANUNŢ

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Câmpulung cu sediul in str. Matei Basarab nr.66,
județul Argeș, partener în proiectul ”Schimbă-ți viitorul! Dezvoltarea socială și economică a
persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Câmpulung” - Program Operațional Capital
Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 Incluziune Socială și combaterea Sărăciei, Contract de finanțare
identificat prin ID proiect POCU/20/4.2/103450 organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi
infiintate in afara organigramei, pe perioada determinata, cu timp partial de muncă de 4 ore/zi, pentru
perioada de implementare a proiectului, de:
 Kinetoterapeut – 1 post
 Maseur – 2 posturi
Condiţii generale pentru ocuparea posturilor de Kinetoterapeut si Maseur :
a) are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru postul de Kinetoterapeut :
- absolvent de studii universitare specifice – 3 ani;
- experiență pe un post similar – 1 an;
Condiţii specifice pentru postul de Maseur:
- studii medii – 3 ani;
- absolvent al unui curs de calificare–CERTIFICAT DE CALIFICARE sau CERTIFICAT DE COMPETENTE
PROFESIONALE – 1 an;
- experiență in domeniu – 1 an.
A) Datele de organizare a concursului:
- data până la care se depun dosarele: 19.10.2018, ora 15,00;
- data afişării selecţiei dosarelor de examen : 23.10.2018;
- proba concursului-interviu- în data de : 25.10.2018, ora 09,00;
Contestațiile față de rezultatul selecției dosarului sau a interviului se depun în termen de maxim
o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor.
Rezultatele contestațiilor la selecția dosarelor sau a interviului se vor afișa în termen de
maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
Locul desfășurării probei interviu va fi la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului
Câmpulung din str. Matei Basarab, nr. 66, județul Argeș.
B ) Dosarul de înscriere:
Pentru concursul de ocupare a posturilor înființate in afara organigramei Directiei de Asistenta
Sociala Campulung pe perioadă determinată, cu timp partial de muncă de 4 ore/zi, pentru perioada de
implementare a proiectului, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor
Procedurii Interne de recrutare si selectie nr. 3740/25.09.2018:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copia documentelor care atesta nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului
solicitate de instituția publică;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie
și/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are atecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate;
g) curriculum vitae model European, semnat si datat pe fiecare pagina;
h)acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Copiile de pe actele mai sus menționate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei
de concurs.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul
declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu
are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,
cel mai târziu până la data desfășurării probei concursului, respectiv data interviului.
Cererea de înscriere la concurs va fi pusa la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de
concurs din cadrul autorităţii publice organizatoare a concursului.
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează cu menţiunea “ADMIS” sau “RESPINS”
însoţită de motivul respingerii dosarului la sediul Direcției de Asistență Socială Câmpulung.
Proba de concurs “INTERVIU” se notează cu puncte de la 1 la 100.
Punctajul necesar pentru promovarea probei interviu este de minim 60 puncte .
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Asistență Socială Câmpulung sau la nr. de
telefon : 0248-531890.

Anexăm :
- Fişele de post corespunzătoare posturilor din afara organigramei Directiei de Asistenta Sociala
Campulung scoase la concurs;
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